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Geachte algemeen directeur,
Geachte hoofdarts,
Geachte directeur van het verpleegkundig departement,
Geachte noodplancoördinator,

Het Comité Hospital & Transport Surge Capacity met vertegenwoordigers van alle overheden,
Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experten, is nog steeds
actief en komt regelmatig samen om de situatie van de ziekenhuissector te monitoren en de nodige
maatregelen tot regulatie te nemen.
Wij wensen u opnieuw uitdrukkelijk te danken voor de geleverde inspanningen van de voorbije
weken en maanden. De ziekenhuissector heeft met veel inzet de nodige stappen gezet om de situatie
tot op vandaag te kunnen beheersen. We kunnen stellen dat de “eerste golf” voor de meeste
ziekenhuizen is afgewikkeld. Echter, cijfergegevens van lokale uitbraken en nu ook cijfers van
opnames in de ziekenhuizen wijzen blijvend op het belang van een goede voorbereiding op een
“tweede golf”. Daarom moeten we in de hoogste staat van paraatheid blijven, rekening houdend
met de mogelijkheid van nieuwe opstoten en toestroom van COVID-patiënten, een verhoogde druk
door onterecht uitgestelde zorg, uitval van personeel door ziekte, enz.
De focus van het Comité ligt op dit moment op het blijvend monitoren van de COVID-19-belasting
van de ziekenhuizen en het organiseren van de paraatheid voor een volgende golf van hospitalisaties.
De data die u aan ons overmaakt zijn een zeer waardevolle en cruciale bron van informatie om de
activiteiten van het Comité op te baseren. Wij wensen jullie nogmaals te danken voor de blijvende
inspanningen die de ziekenhuizen ter zake leveren. Wij weten dat dit een belasting met zich
meebrengt en proberen proportioneel om te gaan met onze vragen in functie van de echte
informatienoden die we hebben.

Gezien echter de evolutie binnen de besmettingscijfers en op expliciete vraag van de Premier dienen
wij u te vragen deze registraties vanaf maandag 20/07/2020 opnieuw verplicht dagelijks in te geven.
•

Patiëntengegevens voor COVID-19 via Sciensano wordt dagelijks verwacht voor 11h00:

•

Vrije ziekenhuiscapaciteit via ICMS wordt dagelijks verwacht voor 11h00.

De gerichte registratie m.b.t. de monitoring van beademingstoestellen en ECMO dient niet langer te
gebeuren
(https://framaforms.org/monitoring-van-beademingstoestellen-en-ecmo-suivi-desrespirateurs-et-ecmo-1583769389). Beschikbare beademingstoestellen worden gevolgd via de ICMSregistratie. Ook de ziekenhuizen met ECMO-capaciteit blijven registreren via het hen toegestuurd
formulier.
Wij wensen de ziekenhuizen en hun personeel, en in het bijzonder de algemeen directeur, de
hoofdarts, de directeur van het verpleegkundig departement en de noodplanningscoördinator
uitdrukkelijk te danken voor het leiderschap en de verantwoordelijkheid die jullie elk afzonderlijk
en samen hebben genomen en nemen. Ook willen wij jullie voor de verdere aanpak, zoals ook
beschreven in deze brief, te bevestigen in dat leiderschap en deze verantwoordelijkheid.
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